Westerkimnieuws nr. 8
12 december 2019
Openbare basisschool Westerkim
Daltonschool
Vermeerstraat 1, 5102 DC Dongen
0162-313836
westerkim@obswesterkim.nl
www.obswesterkim.nl

Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Op donderdag 19 december gaan we met de
groepen 5 t/m 8 schoolschaatsen bij Dongen Ice!
We schaatsen van 10.00 uur tot 11.00 uur. Het is
belangrijk dat de kinderen deze ochtend
handschoenen bij zich hebben. Anders mogen zij
het ijs niet op. Meebrengen van eigen schaatsen is
toegestaan, maar niet verplicht. U bent tijdens dit
uur
van harte
welkom om de
staatskunsten van
uw kind te komen
aanschouwen.

Daarnaast nodigen wij u van harte uit om aan te
sluiten bij de ouderreceptie. Een gezellig
samenzijn voor ouders met een lekker hapje en
drankje.
Kerstvakantie
Vrijdag 20 december begint de kerstvakantie.
Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit.
We starten weer maandag 6 januari, om 8.30
uur.
Het Team van OBS Westerkim wenst u prettige
feestdagen en een heel goed en gezond 2020!

Kerst op school
Op 19 december is het kerstviering op Westerkim.
Deze viering is voor alle kinderen verplicht. ’s
Middags zijn de kinderen VANAF 12 UUR
VRIJ, zij halen deze uren ’s avonds in.
Daarom verwachten wij alle kinderen
op 19 december om 17.00 UUR OP
SCHOOL! De kerstviering duurt tot
18.30 uur. Alle kinderen moeten
dan in de klas opgehaald worden.
Voor de kerstviering
moeten de kinderen
een bord, beker en
bestek meenemen.
Er wordt verwacht
dat alle kinderen
deze op woensdag 18
december bij zich
hebben.
Op 5 december is er een brief meegegaan over het
maken van gerechtjes. Morgen gaan de definitieve
strookjes mee over wie wat maakt. Wanneer u een
hapje maakt voor de klas van uw kind, dan kunt u
dit tussen 16.45 uur en 17.00 uur afgeven bij de
klas.

Kunstkanjers
Bij deze nieuwsbrief vind u informatie over het
naschoolse aanbod van Kunstkanjers.

Jarig!

We feliciteren:
17 december: Erdem, groep 7
19 december: Djenna, groep 1-2
19 december: Ismail, groep 8
25 december: Nikhil, groep 7
1 januari: Abdul, groep 5-6
1 januari: Sima, groep 7
Kalender
19 december: Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
19 december: kerstviering: 17.00 uur
19 december: kinderen middag vrij: 12.00 uur uit
20 december: kinderen middag vrij: 12.00 uur uit
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